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سوريا

الباب:
إلى
الرقة
من
ٌ
ٌ
عين على األستانة ويد على الزناد
سورية ّ
ّ
عدة
جبهات ّ
مشتعلة ،لكنها تراوح
كر ّ
بين ّ
وفر .المشهد
وجه
في الشمال على ّ ّ ً
التحديد يوحي بأن كل
محاوره ينتظر كلمة
من
ً
سر قادمة من دهاليز
السياسة ،لينفجر مطيحًا
التوازنات المفروضة
(بحذر) حتى اآلن
صهيب عنجريني

ف ـي ــه م ــوس ـك ــو ع ـل ــى ب ـ ــدء امل ـف ــاوض ــات
ونـجــاح مؤتمر األسـتــانــة ،و«تــوريــط»
ال ــرئ ـي ــس رجـ ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان أكـثــر
فــي التحالف معها ،طمعًا فــي انـتــزاع
الحليف العسكري األب ــرز لواشنطن،
ف ــي ح ـلــف «الـ ـن ــات ــو» .ومـ ــع أن «ح ــرب
الـتـفـكـيــك» ال ـتــي أس ـه ـمــت ب ـهــا تــركـيــا،
متوهمة أنها ستبقى خارج حدودها،
ّ
وبــاتــت تـشــكــل اآلن خ ـط ـرًا كـبـيـرًا على
ال ــداخ ــل ال ـتــركــي م ــع تـصــاعــد األع ـمــال
اإلرهــاب ـيــة لتنظيم «داع ـ ــش» ونـشــاط
حزب العمال الكرستاني ،تحاول أنقرة
الشمال
تثبيت سيطرة جغرافية فــي
ً
ب ــاس ـت ـخ ــدام «درع الـ ـ ـف ـ ــرات» ،ف ــارض ــة
ً
كــانـتــونــا إخــوان ـيــا ب ــدي ــا م ــن سيطرة
ّ
«داعـ ـ ـ ــش» .ول ـع ــل ال ـك ــام ال ـ ــذي أطـلـقــه
زعيم «داع ــش» أبــو بكر الـبـغــدادي في
خ ـطــابــه األخـ ـي ــر ،ووص ـف ــه «اإلخـ ـ ــوان»
بـ«إخوان الشياطني» تزامنًا مع دعوته
أنصاره إلــى مهاجمة الداخل التركي،
ي ـش ـيــر إلـ ــى ت ـ ّ
ـوج ـس ــه م ــن ن ـ ّـي ــة تــرك ـيــا،
ً
تـظـهـيــر اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن ب ــدي ــا من
تنظيمه ،ليس في سوريا وحدها ،بل
على امتداد املنطقة.

األطرف الغربية للمقطع الغربي من
املوصل» ،إذ إن املهمة تقضي بـ«قطع
خطوط اإلم ــداد ملسلحي داعــش بني
املدينة والقاطع الغربي» .وستسفر
العملية ،التي ستنقسم إلى قسمني،
إلى «تطويق محكم لتلعفر» ،على أن
يبدأ ،في قسمها الثاني ،الدخول إلى
املــدي ـنــة ،إل ــى جــانــب ال ـق ــوات األمنية
«إن كانت حاضرة».
وي ـل ـف ــت املـ ـص ــدر إل ـ ــى أن ال ـف ـصــائــل
أك ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــت ب ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ـ ٍـل ش ـ ـ ـبـ ـ ــه ن ـ ـهـ ــائـ ــي
اسـتـعــداداتـهــا ،وه ــي بــ«انـتـظــار أمــر

يـ ـب ــدو امل ـش ـه ــد املـ ـي ــدان ــي الـ ـس ــوري
ف ــي ح ــال ــة أش ـب ــه ب ــ«ال ـس ـتــات ـي ـكــو»،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن اس ـت ـم ــرار امل ـع ــارك
على كثير مــن الجبهات ،تتساوى
ُ
فــي ذلــك املـحــاور التي تـعـ ّـد مناطق
ن ـشــاط عـسـكــري لـلـجـيــش ال ـســوري
وحـ ـلـ ـف ــائ ــه ،مـ ــع م ـن ــاط ــق ع ـم ـلـ ّـيــات
«الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي» ،وم ـ ـحـ ــاور
ّ
التركية الغازية تحت ُ اسم
الـقـ ّـوات
ّ
«درع الفرات»« .الهدنة» التي أقرت
بـمــوجــب تــوافــق روس ــي ـ ـ تــركــي لم
تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي
ّ
فــي مناطق ع ـ ّـدة ،ويمكن الـقــول إن
ذلــك ال يـبــدو مفاجئًا بفعل عوامل
ّ
عدة ،على رأسها أن االتفاق املذكور
ج ــاء أش ـبــه بـغـطــاء إع ــام ــي يـهــدف
إل ــى م ـنــح ل ـق ــاء األس ـت ــان ــة امل ــوع ــود
ن ـق ــاط دع ـ ــم «م ـع ـن ـ ّ
ـوي ــة» .ويـصـعــب
ٍ
تـ ـ ـص ـ ـ ّـور ن ـ ـجـ ــاح اتـ ـ ـف ـ ــاق ي ـس ـت ـث ـنــي
«جـبـهــة الـنـصــرة /فـتــح ال ـشــام» من
ّ
عملية
دون أن يترافق ذلك بخطوات
ٍ ّ
ُ
ت ـقــدم عليها املـجـمــوعــات املسلحة
األخ ــرى لفصل مـنــاطــق سيطرتها
ع ــن م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة «الـ ـنـ ـص ــرة»،
وهو أمـ ٌـر غير وارد (حتى اآلن) في
ح ـس ـ ّـاب ــات امل ـج ـم ــوع ــات وال الـ ــدول
املـ ــؤثـ ــرة ف ـي ـه ــا .ل ـك ــن عـ ــدم تـطـبـيــق
ـض
«الـ ـُه ــدن ــة» ب ـ ّش ـكــل ك ــام ــل ل ــم ي ـفـ ّ ًِ
عملية
بعد إلــى شــن أحــد األط ــراف
كـ ـ ـب ـ ــرى جـ ـ ــديـ ـ ــدة (بـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء مــا
تـشـهــده مـنـطـقــة وادي ب ــردى الـتــي
تضاربت التصريحات حول شمول
ّ
عملية
الـهــدنــة لها مــن عــدمــه)ّ .أم ــا
«غـ ـض ــب الـ ـ ـف ـ ــرات» الـ ـت ــي أطـلـقـتـهــا
«ق ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة»،
أوائــل تشرين الثاني املاضي تحت
ُ
فتسير
قـيــادة «التحالف الــدولــي»،
ب ـت ـبــاطــؤ ال ي ـب ــدو اع ـت ـب ــاط ـ ّـي ــا ،فــي
ّ
ان ـت ـظ ــار ت ـســلــم اإلدارة األم ـيــركـ ّـيــة
ال ـجــديــدة مـهـمــاتـهــا بـشـكــل رسـمــي
وتـ ـح ــدي ــد أول ــوي ــاتـ ـه ــا الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة.
عـمـلّـ ّـيــة «درع الـ ـف ــرات» ب ــدوره ــا لم
ّ
معنية باالتفاق
تتوقف (وهي غير ّ
بطبيعة ال ـح ــال) ،لـكــنـهــا رغ ــم ذلــك
ً
ت ـبــدو ب ـع ـيــدة ع ــن تـتــويــج «مــرحـلــة

ُ
طلق فــي األيــام
العمليات ،ال ــذي سي ً
القليلة القادمة ،إضــافــة إلــى وصول
بـعــض ال ـق ــوات إل ــى ن ـقــاط تـمــركــزهــا
لكي تباشر بمهماتها» .وستتزامن
عمليات تلعفر مع تلك التي ستنطلق
ف ــي امل ـق ـطــع ال ـغــربــي ل ـل ـمــوصــل« ،إذا
ّ
تمكنت القوات من استعادة األحياء
بشكل كامل ،وإن لم تتمكن
الشرقية
ٍ
فــإنــه ـ ـ عـلــى أق ــل تـقــديــر ـ ـ سـتـكــون قد
ّ
بالتقدم مــن املـحــور الجنوبي
ب ــدأت
باتجاه القاطع الغربي».
ووف ـ ــق «ال ـص ـف ـحــة الـ ـس ــادس ــة» ،فقد

ّ
ال ـب ــاب» بـنـصــر شـبـيــه بـمــا حققته
ف ــي ج ــراب ـل ـ ًـس وداب ـ ـ ــق وس ــواه ـم ــا.
وتبدو الفتة في هذا السياق عودة
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري إلـ ــى اس ـت ـهــداف
مناطق ّسيطرة «داعــش» في الباب
ب ـعــد ت ــوق ــف ط ــوي ــل ،بــال ـتــزامــن مع
ت ــروي ــج أن ـب ــاء ع ــن اع ـت ــزام الـجـيــش
شـ ّـن عـمـلـ ّـيــات عـسـكـ ّ
ـريــة تـهــدف إلــى
ّ
تحرير املنطقة التي تشكل خاصرة
ً
رخـ ــوة م ــن شــأنـهــا تـهــديــد «إن ـجــاز
حـ ـ ـل ـ ــب» فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال سـ ـق ــوطـ ـه ــا فــي
قبضة «درع الفرات» .وال يمكن فهم
ت ـطـ ّـورات امل ـيــدان ال ـســوري املشرعة
معزل
على جميع االحـتـمــاالت فــي
ٍّ
يضج
عــن املشهد السياسي ال ــذي
ـوط عـ ّـدة،
بنشاط متزايد على خـطـ ٍ
أبرزها «موسكو ـ أنقرة» و«طهران ـ
دمشق» .وتشير املعطيات املتوافرة
ّ
إل ــى أن ك ــل الــاع ـبــن الـفــاعـلــن في
ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري ي ـت ـعــام ـلــون مــع
املـيــدان فــي الفترة الراهنة بوصفه
ً
ص ـنــدوق بــريــد قــابــا للتفجير في
ّ
أي ل ـح ـظ ــة .ول ـي ــس أدل ع ـل ــى ذل ــك
م ــن ت ــراف ــق الـ ـع ــودة ال ـس ــوري ــة إلــى
أجواء معركة الباب بتزايد النشاط
الــدب ـلــومــاســي ع ـلــى خ ــط طـ ـه ــران ـ
دمشق .وكانت املرحلة التي سبقت
«ح ـســم ح ـلــب» قــد ش ـهــدت تجميدًا
ل ـع ـم ـلـ ّـيــات ع ـس ـكـ ّ
ـريــة كـ ــان الـجـيـ ّـش
فــي انتظار الساعة الصفر لشنَها
ف ــي ات ـج ــاه الـ ـب ــاب ،ق ـبــل أن ت ـفــرض
حسابات السياسة َ
نفسها وتمنح
ّ
ّ
األفضلية .ورغم أن مناطق
األتــراك
تحشيد الجيش السوري وحلفائه
ّ
ف ــي كـ ــل م ــن ك ــوي ــرس (ريـ ـ ــف حـلــب
الـشــرقــي ،وجـنــوب ال ـبــاب) وقريتي
فــاح وتفالتة (ريــف حلب الشرقي،
وج ـن ــوب ش ــرق ال ـب ــاب) ق ــد شـهــدت
خـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـثـ ــاثـ ــة امل ــاضـ ـي ــة
ّ
ن ـش ــاط ــا مـ ـت ــزايـ ـدًا ،غ ـي ــر أن ذلـ ــك ال
ّ
يعني بــالـضــرورة أن الجيش على
ّ
ّ
على هذا
وشــك إطــاق ّعملية برية ّ
املـحــور ،ال سيما فــي ظــل تحفظات
ّ
روسية ال يمكن تجاهلها ببساطة.
وي ـس ـهــم ف ــي تـع ـق ـيــد امل ـش ـهــد قـيــام
ال ـط ــائ ــرات ال ــروس ـي ــة بـتـقــديــم دعــم
م ـحــدود ل ـق ـ ّـوات «درع ال ـف ــرات» في
ع ـم ـل ـ ّـي ــة ال ـ ـبـ ــاب (وهـ ـ ـ ــو أمـ ـ ــر ي ـب ــدو

ّ
مــرشـحــا لـلـتـكــرار) .ورف ـضــت ثالثة
ّ
ّ
مـصــادر ميدانية ســوريــة الخوض
ّ
في أي حديث يتعلق بهذا املحور،
باستثناء التأكيد على «جــاهـ ّ
ـزيــة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ّ
ـوريـ ـ ــة ل ـت ـن ـف ـي ــذ أي
ٌ
أوام ــر» .ويــؤكــد واح ــد مــن املـصــادر
ّ
أن «االسـ ـتـ ـع ــدادات ف ــي مـ ّعـسـكــرات
الجيش وحلفائه لم تتوقف طوال
الشهور املاضية ،وليس من املعهود
أن ّ
يتم اإلعالن عن إجراءات كهذه».
ويـ ـضـ ـي ــف «فـ ـ ــي بـ ـع ــض األح ـ ـيـ ــان
تـ ـ ّح ــاول وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام أن تـبــدو
كأنها هي من يضع خطط املعارك،
ّ
فتتحدث عن تحرك هنا واستعداد
جديد هناك ،أما على أرض الواقع
ّ
واستعداد
فقواتنا في حالة تأهب
ّ
دائـمــا» .وعلى نحو مماثل ،تحفظ
مصدر دبلوماسي رفيع املستوى،
ت ـ ـحـ ــدثـ ــت إلـ ـ ـي ـ ــه «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ،عــن
ّ
ّ
عسكرية.
التطرق إلــى أي تفاصيل
ّ
املـ ـص ــدر اك ـت ـفــى بـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى أن
ّ
«املناطق التي تحتلها التنظيمات
ّ
و«داع ــش» على رأسها،
اإلرهــابــيــةَ ،
ّ
َ
ليست مشمولة بــأي ات ـفــاق ،وشــن
ّ
أي عملية لتحرير تلك املـنــاطــق ال
يـخـضــع لـضــوابــط س ــوى تـقــديــرات
ّ
ّ
والعسكرية».
السياسية
القيادتني
ّ
ّ
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أكـ ــد امل ـص ــدر أن
«ال ـح ـل ـي ــف الـ ــروسـ ـ ّـي أثـ ـب ــت طـ ــوال
ٌ
السنوات املاضية أنه عون حقيقي
لـلـجـيــش الـ ـس ــوري ضـ ـ ّـد اإلرهـ ـ ــاب،
وال ـح ــدي ــث ع ــن ت ـح ـف ـ ّظــات روس ـ ّـي ــة
ع ـلــى أي ع ـم ـلـ ّـيــة ي ـشــن ـهــا الـجـيــش،
تـحــديـدًا ضـ ّـد تنظيم (داعـ ــش) ،هو
ّ
ـوه ــم» .وي ـبــدو ّ
ضـ ٌ
جليًا
ـرب مــن ال ـت ـ
ّ
حرص املصادر السورية على إبقاء
ّ
االح ـت ـم ــاالت قــائـمــة ف ــي م ــا يتعلق
عقبات تجعل
بالباب ،رغــم وجــود
ٍ
خ ـيــار ش ـ ّـن عـمـلـ ّـيــة ب ـ ّ
ـري ــة عـلــى هــذا
امل ـح ــور أمـ ـرًا مـسـتـبـعـدًا ف ــي الـفـتــرة
الــراهـنــة .وال تقتصر تلك العقبات
عـ ـل ــى الـ ـش ــق الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـح ـســب،
بــل ت ـت ـعـ ّـداه إل ــى ظ ــروف ّ امل ـي ــدان ،ال
ّ
سيما في ظل تزايد املؤشرات حول
ّ
وجــود نيات لدى «جبهة النصرة»
ّ
وحـلـفــائـهــا ل ـشــن ه ـج ـمــات جــديــدة
ن ـح ــو م ــدي ـن ــة حـ ـل ــب ،انـ ـط ــاق ــا مــن
الريف الغربي.

في أحد مطاعم مدينة دوما في ريف دمشق (أ ف ب)

أوكلت بغداد إلى «الحشد» ،باعتباره
م ــؤسـ ـس ــة ت ــابـ ـع ــة ل ــرئ ــاس ــة مـجـلــس
الــوزراء ،تطهير املناطق الواقعة بني
ال ـقــاطــع ال ـغــربــي لـلـمــوصــل وتـلـعـفــر،
وتحديدًا عند سلسلة تالل املحلبية
(نحو  36كلم غربي املوصل؛  25كلم
ج ـن ــوب ش ــرق ــي تـلـعـفــر) بــاعـتـبــارهــا
واحدة من أهم بقع انتشار «داعش»
في سهل نينوى ،إذ تكمن أهمية تلك
السلسلة بــامـتــدادهــا حـتــى األحـيــاء
الشمالية الشرقية لتلعفر.
ـور آخ ــر ،وتـحــديـدًا شمال
وعـلــى مـحـ ٍ

ّ
تتضمن
شرقي تلعفر ،فإن العمليات
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ق ــري ــة الـ ـع ــاش ــق (32
ك ـلــم ش ـمــال غــربــي امل ــوص ــل؛  10كلم
شـمــال شــرقــي تلعفر) ،لوقوعها في
«قـلــب الـطــريــق ال ــواص ــل بــن القاطع
ّ
ال ـغ ــرب ــي وت ـل ـع ـفــر» .وي ــؤك ــد امل ـصــدر
أن «الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،إن ُح ـ ـس ـ ـمـ ــت ،ف ــإن
م ــدي ـن ــة امل ــوص ــل س ـت ـحــاصــر بـشـكــل
تـ ــام ،ونـعـتـقــد أن ال ـخ ـطــوة ستنهي
العمليات في املوصل» ،ألن «داعش»
يكون قد خسر أي مساحة للمناورة
هناك.
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تقرير

تقدم الجيش
ّ
يعجل «اتفاقًا
مبدئيًا» لمصالحة
في وادي بردى
دمشق ــ مرح ماشي
م ـ ــع اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـضـ ـغ ــط الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ع ـلــى
قـ ــرى وب ـ ـلـ ــدات وادي ب ـ ـ ــردى ،بـ ـ ــدأت بـ ــوادر
ات ـف ــاق مـصــالـحــة تـظـهــر أم ــس ف ــي املـنـطـقــة.
ارت ـف ــاع الــزخــم الـعـسـكــري والـتـصـمـيــم على
ال ــوص ــول إل ــى مـحـيــط ع ــن ال ـف ـي ـجــة ،ضـ ّـيــق
الـ ـخـ ـن ــاق ع ـل ــى م ـس ـل ـح ــي ال ـ ـ ـ ــوادي وأخ ـ ــرج
نـحــو  500ش ـخــص ،بـيـنـهــم  50مـسـلـحــا من
املحسوبني على «أحــرار الشام» ،من بلدات
دير مقرن وبسيمة وعني الفيجة ،إلى أحد
حــواجــز الجيش لتسليم أنفسهم وتسوية
أوضــاع ـهــم ،فــي ض ــوء الـتـعـنــت امل ـتــزايــد من
ق ـب ــل م ـس ـل ـحــي «ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» بــرفــض
املـصــالـحــة وال ـخ ــروج إل ــى إدل ــب .التصريح
الرسمي األول حول التطورات ،كان ملحافظ
ريف دمشق عالء إبراهيم ،الذي أوضح أنه
ج ــرى ال ـت ــوص ــل إل ــى «اتـ ـف ــاق أولـ ــي يقضي
ب ـت ـس ـل ـي ــم امل ـس ـل ـح ــن أس ـل ـح ـت ـه ــم ال ـث ـق ـي ـلــة
وخروج املسلحني الغرباء من منطقة وادي
بـ ـ ــردى ،ودخـ ـ ــول وحـ ـ ــدات ال ـج ـيــش ال ـعــربــي
ال ـ ـسـ ــوري إلـ ــى امل ـن ـط ـق ــة ...ت ـم ـه ـي ـدًا ل ــدخ ــول
ورش ـ ـ ـ ــات الـ ـصـ ـي ــان ــة واإلصـ ـ ـ ـ ــاح إلـ ـ ــى عــن
الـفـيـجــة إلص ــاح األع ـط ــال واألض ـ ــرار الـتــي
لحقت بمضخات املياه واألنابيب».
وبدوره ،أفرز الحديث عن االتفاق اجتماعًا
مسائيًا ،أمس ،بني لجان املصالحة املحلية
وقـ ـي ــادات مـسـلـحــي امل ـن ـط ـقــة ،ال ــذي ــن طـلـبــوا
مـهـلــة ل ـل ـت ـشــاور ب ـب ـنــود االتـ ـف ــاق املـتـضـمــن
ش ــروط الـجـيــش الـ ـس ــوري ،لــوقــف العملية
العسكرية على مراكز املسلحني ضمن قرى
وبلدات وادي بردى .مصادر ميدانية لفتت
إلى أن تعثر االتفاق باستمرار كان بسبب
قـيــادات «الـنـصــرة» ،املــوجــودة على محاور
بسيمة وعني الفيجة وعني الخضرة وعني
ح ـ ـ ــاروش .وي ـش ـيــر إلـ ــى اس ـت ـم ــرار الـعـمـلـيــة
العسكرية ضمن هذه املناطق ،في محاولة
لـ ـ ـف ـ ــرض االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق وفـ ـ ـ ــق ش ـ ـ ـ ــروط ال ـج ـي ــش
ف ــي أسـ ـ ــرع وق ـ ــت م ـم ـك ــن .وت ــؤك ــد املـ ـص ــادر
أن ال ـج ـي ــش م ــا زال م ـس ـت ـم ـرًا ف ــي هـجــومــه
ع ـل ــى م ــواق ــع امل ـس ـل ـحــن ف ــي ت ـل ــك املـ ـح ــاور،
واسـتـهــدف س ــاح الـجــو أكـثــر مــن  40هدفًا
لـ «جبهة النصرة» في قرى وبلدات الوادي،
بالتزامن مع تغطية مدفعية وصاروخية.
ودفــع استمرار العملية العسكرية إلى بدء
وســاطــة روسـيــة ،تعمل على ضـمــان تنفيذ
بنود االتـفــاق ،بما يــؤدي إلــى إدخــال ورش
الصيانة إلع ــادة ضــخ املـيــاه إلــى العاصمة
الـ ـس ــوري ــة ،ب ـع ــد مـ ـ ــرور ث ــاث ــة أس ــابـ ـي ــع لــم
ت ـح ـم ــل جـ ــدي ـ ـدًا ،فـ ــي ظـ ــل ت ـع ـث ــر مـ ـح ــاوالت
إقــرار االتفاق .وكان الجيش قد تقدم ببطء
خاللها ،ووصل قبل أيام إلى ضهر املسابي
وت ـ ــال مـحـيـطــة ب ـب ـلــدتــي ديـ ــر م ـق ــرن وكـفــر
الزيت ،حيث تركزت قوات الجيش على بعد
كيلومترين (خط نظر) عن النبع الحيوي.
وي ـت ــوق ــع م ـش ــرف الـتـنـسـيــق وامل ـت ــاب ـعــة في
وزارة امل ـصــال ـحــة ال ـس ــوري ــة ف ـ ــراس بــاشــا،
أن ت ـف ــرز ال ـس ــاع ــات املـقـبـلــة ن ـتــائــج جــديــدة
ع ـل ــى ص ـع ـيــد امل ـص ــال ـح ــة .وي ـ ــرى أن ف ــرص
إت ـم ــام االت ـف ــاق ه ــذه امل ــرة أك ـثــر نـضـجــا من
ســابـقــاتـهــا ،إذ إن الـعـمــل الـعـسـكــري يفرض
واق ـع ــا ج ــدي ـدًا ع ـلــى األرض .وم ــن امل ـتــوقــع،
بـحـســب الـعـسـكــريــن فــي املـنـطـقــة ،أن يصل
ال ـج ـيــش إل ــى ن ـبــع الـفـيـجــة ف ــي وق ــت قــريــب
جدًا ،سواء من طريق التسوية السياسية أو
العمل العسكري ،في ضــوء إصــرار القيادة
الـ ـس ــوري ــة ع ـل ــى إنـ ـه ــاء امل ـل ــف ال ـع ــال ــق مـنــذ
أسابيع.
ومــن الـجــديــر بــالــذكــر أن نـبــع الفيجة الــذي
خــرج عــن الـخــدمــة ،الشهر الـفــائــت ،والــواقــع
ت ـ ـحـ ــت س ـ ـي ـ ـطـ ــرة مـ ـسـ ـلـ ـح ــي وادي بـ ـ ـ ــردى،
ي ـم ـ ّـد ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة بــأك ـثــر م ــن %70
م ــن احـتـيــاجــاتـهــا املــائ ـيــة ،األم ــر ال ــذي أدى
إل ــى تـهــديــد األم ــن امل ــائ ــي لــدم ـشــق ،ووق ــوع
املـ ـس ــؤول ــن ال ـح ـك ــوم ـي ــن ف ــي أزمـ ـ ــة تــوف ـيــر
بــدائــل مؤقتة عبر آبــار صغيرة فــي محيط
العاصمة.

